PASIŪLYMAS NUSTATYTI REACT-EU1 PRIORITETO PRIEMONĖS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
2021 m. rugsėjo 8 d
Poreikis REACT-EU prioriteto lėšomis finansuoti pagal
kito 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos (toliau – veiksmų programa)
prioriteto priemonę atrinktus2 projektus

Siekiant užtikrinti sklandų veiksmų programos REACT-EU prioritetų įgyvendinimą ir
atsižvelgiant į tai, kad pagal REACT-EU prioritetus įgyvendinamų projektų išlaidos tinkamos
finansuoti nuo 2020 m. vasario 1 d., projektų, prisidedančių prie REACT-EU prioritetų tikslų
įgyvendinimo, atranka (ir įgyvendinimas) pradėta ir finansavimas jiems skirtas pagal
veiksmų programos 1–10 prioritetų įgyvendinimo priemones (toliau – priemonė) iki veiksmų
programos papildymo REACT-EU prioritetais.
Veiksmų programą papildžius REACT-EU prioritetais, yra poreikis prie veiksmų programos
REACT-EU prioritetų tikslų įgyvendinimo prisidedančius projektus perkelti ir finansuoti tam
tikslui skirtomis veiksmų programos REACT-EU prioritetų priemonių lėšomis.

Pasiūlymą nustatyti veiksmų programos REACT-EU Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
prioriteto priemonės projektų atrankos kriterijus3
teikianti institucija:
Veiksmų programos REACT-EU prioriteto numeris ir 13 prioritetas „Veiksmų, skirtų Covid-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir
pavadinimas:
pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“
Veiksmų programos REACT-EU prioriteto konkretaus 13.1.2. konkretus uždavinys „Energetinio efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių
uždavinio numeris ir pavadinimas:
plėtros, siekiant švelninti poveikį klimato kaitai, skatinimas“
Veiksmų programos REACT-EU prioriteto priemonės 13.1.2- LVPA-T-116 priemonė „Gatvių apšvietimo modernizavimas“
kodas ir pavadinimas:

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioritetas „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką
tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ arba 14 prioritetas „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas, siekiant didinti užimtumą
ir socialinę įtrauktį“, finansuojami vadovaujantis 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/2221, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES)
Nr. 1303/2013, kiek tai susiję su papildomais ištekliais ir įgyvendinimo taisyklėmis, siekiant suteikti paramą COVID-19 pandemijos sukeltai krizei ir jos socialiniams padariniams įveikti
skirtiems veiksmams skatinti ir pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui (REACT-EU).
2
Projektus, atrinktus iki veiksmų programos papildymo REACT-EU prioritetais ir veiksmų programos priedo pakeitimo (veiksmų programos ir jos priedo pakeitimai atlikti Europos
Komisijos 2021 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. C(2021) 2603 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 395).
3
Teikiamas pasiūlymas nustatyti, kad veiksmų programos REACT-EU prioriteto priemonės projektų atrankos kriterijais laikomi Veiksmų programos stebėsenos komiteto pagal kito
veiksmų programos prioriteto priemonę iki veiksmų programos papildymo REACT-EU prioritetais patvirtinti projektų atrankos kriterijai.
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REACT-EU prioriteto priemonei skirtų Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma, mln. Eur:
15,6
Kito veiksmų programos prioriteto priemonė,
atitinkanti REACT-EU prioriteto priemonę
04.3.1-LVPA-T-116 priemonė „Gatvių apšvietimo modernizavimas“
Pagal kito veiksmų programos prioriteto priemonę x visos pagal 04.3.1-LVPA-T-116 „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ priemonę
remiamos veiklos, atitinkančios pagal REACT-EU remiamos veiklos atitinka pagal 13.1.2-LVPA-T-116 „Gatvių apšvietimo
prioriteto priemonę remiamas veiklas
modernizavimas“ priemonę remiamas veiklas
dalis pagal (nurodoma 1–10 prioriteto priemonė) priemonę remiamų veiklų (nurodomos
veiklos) atitinka pagal (nurodoma 13–14 prioriteto priemonė) priemonę remiamas veiklas
Nustatoma, kad REACT-EU prioriteto priemonės
projektų atrankos kriterijais laikomi pagal kito veiksmų
programos prioriteto priemonę patvirtinti projektų
atrankos kriterijai.

Energetikos viceministrė
_______________________________________________
(ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Nustatoma, kad 13.1.2-LVPA-T-116 „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ priemonės
projektų atrankos kriterijais laikomi pagal 04.3.1-LVPA-T-116 „Gatvių apšvietimo
modernizavimas“ priemonę Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2020-04-10
nutarimu4 Nr. 44P-6 (54) patvirtinti projektų atrankos kriterijai (pridedama aktuali
forma „Pasiūlymai dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo“5, kurioje nurodomi
priemonei taikomi visi galutiniai Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtinti
projektų atrankos kriterijai, 3 lapai).

_________________
(parašas)

Daiva Garbaliauskaitė
___________________
(vardas ir pavardė)

Nurodomas paskutinis Veiksmų programos stebėsenos komiteto nutarimas, kuriuo patvirtinti 1–10 prioriteto priemonei taikomi projektų atrankos kriterijai (keitimai).
Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma, kuriai pritarusi 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupė, sudaryta Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“.
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PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO
Aktuali galiojanti redakcija 2020 m. kovo 19 d.

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir
(ar) keitimo teikianti institucija:
Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas:
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir
pavadinimas:

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
4 prioritetas „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir
naudojimo skatinimas“
4.3.1 konkretus uždavinys „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir
daugiabučiuose namuose“

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau –
04.3.1-LVPA-T-116 priemonė „Gatvių apšvietimo modernizavimas“
priemonė) kodas ir pavadinimas:
Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų 12,00
lėšų suma, mln. Eur:
Pagal priemonę remiamos veiklos:
Gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą.
Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas, nes:
vykdomos:
√ veiklos bus vykdomos Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš
Europos socialinio fondo);
bus vykdomos projektų veiklos, susijusios su teminiu tikslu, pagal reglamento
(ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmosios pastraipos 1 punktą;
apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi.
Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių
priemonių atveju):

Valstybės projektų planavimas
Regionų projektų planavimas
Projektų konkursas
√ Tęstinė projektų atranka
Finansinė priemonė
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√ SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:
Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

√ SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas:

Patvirtinta Stebėsenos komiteto 2020-04-10 posėdžio protokoliniu sprendimu Nr.
44P-6 (54).
1. Atitiktis strateginiams dokumentams.

Vertinama, ar projektas prisideda prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės
strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr.
XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“
(toliau – Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija), įgyvendinimo. Laikoma,
kad numatomas vykdyti projektas prisideda prie Nacionalinės energetinės
nepriklausomybės strategijos 33.1 papunkčio įgyvendinimo, jeigu projektu bus užtikrintas
energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas.
Kriterijui nustatyti pasirinktas Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 33.1
papunktis, pagal kurį įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslą, bus
siekiama iki 2020 metų užtikrinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityje nustatytų
ES reikalavimų Lietuvai įgyvendinimą, t. y. skaičiuojant suminiu būdu sutaupyti 11,67 TWh
energijos. Šis kriterijus užtikrins, kad bus atrinkti tik tokie projektai, kuriais bus sumažintas
energijos vartojimas viešojoje gatvių apšvietimo infrastruktūroje.
Kriterijus taip pat tiesiogiai prisidės prie Veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos
efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.3
investicinio prioriteto „Energijos vartojimo efektyvumo, pažangaus energijos valdymo ir AIE
vartojimo viešosiose infrastruktūrose, įskaitant viešuosius pastatus ir gyvenamųjų namų
sektorių, rėmimas“ 4.3.1. konkretaus uždavinio „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje
infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“ įgyvendinimo.
Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų.
Patvirtinta Stebėsenos komiteto 2020-04-10 posėdžio protokoliniu sprendimu Nr.
44P-6 (54).
2. Galutinės energijos sąnaudų modernizuojamose gatvių apšvietimo atkarpose
sumažinimas ne mažiau kaip 40 procentų.
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Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai:
Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas:

Energetikos viceministrė
_______________________________________________
(ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jeigu projektu numatyta, kad modernizavus
gatvių apšvietimą, galutinės energijos sąnaudos bus sumažintos ne mažiau kaip 40
procentų. Galutinės energijos sąnaudų sumažėjimas (procentais) vertinamas lyginant
apskaičiuotas sumines energijos sąnaudas prieš ir po projekto.
Kriterijus susijęs su 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos
2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB
(OL 2012 L 315, p. 1), kurioje nustatyta bendra energijos vartojimo efektyvumo skatinimo
Europos Sąjungoje priemonių sistema, įgyvendinimu, siekiant užtikrinti, kad 2020 metais
Europos Sąjungos valstybėse narėse būtų pasiektas 20 procentų energijos vartojimo
efektyvumo tikslas ir sudarytos sąlygos toliau didinti energijos vartojimo efektyvumą.
Vadovaujantis Energetikos ministerijos atliktais skaičiavimais, kurių duomenys buvo
surinkti iš savivaldybių parengtų investicinių projektų gatvių apšvietimo sistemos
modernizavimui ir kitų savivaldybių apklausos metu pateiktų duomenų, identifikuota, kad
vien pakeitus esamas lempas gatvių šviestuvuose į LED technologijos lempas, bus
sutaupoma ne mažiau nei 40 proc. energijos. Atsižvelgiant į tai, projektas bus laikomas
prisidedančiu prie energijos vartojimo efektyvumo tikslų, kai bus investuojama į tas gatvių
apšvietimo sistemas, kurios sutaupys ne mažiau nei 40 proc.

_________________
(parašas)

Daiva Garbaliauskaitė
___________________
(vardas ir pavardė)

